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Iniciam hoje inscrições para a 3ª Edição da “Légua
da Beira” – promoção da Cornelder de Moçambique
Beira (O Autarca) – Iniciam
hoje, sexta-feira (18Out19) as inscrições para a participação da Terceira Edição da “Légua da Beira”, maratona a
decorrer no próximo dia 09 de Novembro.
A “Légua da Beira”, uma das
maiores maratonas do país, é uma iniciativa da Cornelder de Moçambique
(CdM), empresa concessionária da gestão dos terminais de carga geral e de
contentores do Porto da Beira. A prova
que decorre uma vez por ano já é uma
tradição no quadro da celebração de aniversários da CdM.
Este ano, a empresa alistada no

Frase:

conjunto das 100 maiores do país, celebra o seu 21º Aniversário.
Um comunicado da CdM recebido na nossa Redacção referee que as
inscrições decorrerão no edifício do

E quando perguntarem do seu passado,
simplesmente respnda: Eu não vivo mais lá.■

Pavilhão dos Desportos da Beira, nas
instalações da Associação Provincial
de Atletismo de Sofala (APAS), iniciando hoje, sexta-feira (18Out19) e
terminam no dia 05 de Novembro do ano corrente, quatro dias antes da realiCÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/10/2019
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zação da légua, uma competição popular aberta que compreende um percurso
de 7.2 kms de distância.
O comunicado de imprensa da
empresa Cornelder de Moçambique
realça que o evento que visa fomentar
e massificar a actividade desportiva como forma primordial de promoção da
saúde e bem-estar, prevendo-se a participação de cerca de 3.000 concorrentes entre locais e estrangeiros.
A competição terá como ponto
de partida e chegada o Largo dos CFM
e irá movimentar atletas distribuídos
em várias categorias, tais como: Popu-

lares; Veteranos; Federados; Trabalhadores da CdM; Comunidade Portuária;
Estudantes e Hinterland. Tal como já
vem sendo habitual, estão em jogo prémios aliciantes monetários avaliados
em mais de 1 Milhão de Meticais.
Esta prova, que conta com assessoria técnica da APAS, segue regulamentos em vigor na modalidade e o
apuramento dos resultados será feito
por cronometragem electrónica processada por uma entidade especializada e com ampla experiência em eventos deste tipo.
No mesmo local – Largo dos
CFM – Segundo refere o comunicado

que citamos, serão realizadas, em simultâneo, actividades tais como: Feira
de Saúde no quadro do tradicional programa “Porto Saudável", que integra
uma série de abordagens no campo da
saúde e bem-estar físico e mental (testes de HIV/SIDA, Diabetes, Tensão
Arterial, Consultas de Oftalmologia)
que incluem sessões de Aeróbica, Música, Teatro, e onde estarão também,
disponíveis serviços de Identificação
Civil e de atribuição de NUIT oferecidos pelo Departamento de Identificação Civil - DIC e pela Autoridade Tributária de Moçambique - AT, respectivamente.■ (Redacção)

BCI realiza IX Jornadas de Direito Bancário
Maputo (O Autarca) – O Banco Comercial e de Investimentos (BCI), em parceria com a Universidade Politécnica,
realiza no dia 23 de Outubro corrente, a IX Edição das Jornadas de Direito Bancário. Segundo apurou O Autarca, estão previstos dois painéis. O primeiro, dedicado a um estudo de caso para um “Projecto de Financiamento de uma Empresa”, que
será apresentado por quatro estudantes da Universidade Politécnica, tendo como co-tutores António Sendi e Télio Murrure, e
como moderador Pedro Baltazar. O segundo estará voltado para a discussão em torno da “Protecção de dados pessoais no
Direito Bancário Moçambicano”, tendo como oradores Gil Cambule e Odílio Biosse. Ambos contarão com a presença de
especialistas com vasta experiência e perspectivas complementares de abordagem dos temas propostos para discussão.■ (R)
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

A atitude pela Prevenção & Segurança Rodoviária
TEM de começar ao pé da porta!
O risco em mobilidade Não actua somente quando guiamos volantes em trabalho,... Aqui reside outro
Risco, mas o pior é que em maioria, isto desvalorizamos
e desprezamos!
A atitude, os aplicativos e Boas Práticas pela Prevenção & segurança rodoviária devem começar ao pé da
porta!
Pequenas intervenções realizadas ao nível das
comunidades locais, podem levar à efectiva melhoria da
segurança rodoviária... Porque, na verdade a mudança
começa ao pé da porta.
Para melhorarmos a segurança rodoviária é necessária a intervenção concertada de entidades publiccas, privadas, mas sobretudo o interesse e a participação
da comunidade em geral.
Neste quadro, os governos provinciais e municipais podem intervir num papel prático, dinâmico e educativo com manifesto de bons exemplos participativos guiando
a juventude, e o auxílio aos idosos, não apenas ao nível do
concelho, mas também nas localidades no distrito, agindo
de bicicleta ou a pé!
Ao nível do poder local, os planos distritais para
segurança rodoviária são actos importantes pelo facto de
apontarem soluções concretas numa “perspectiva mais
micro e menos macro” para a melhoria das infraestruturas
e ordenamento do trânsito em conformidade com os impactos constatados nos respectivos locais.
Na verdade, os problemas de trânsito vividos em
Maputo, por exemplo, devem ser encarados de uma atitude
completamente diferente dos da Beira, Chicualacuala, Mocuba ou Lichinga!
... As Comunidades locais conhecem melhor e ajudam a reduzir a exposição ao risco.
A peça chave pela proximidade que têm às po-

pulações, podem aplicar medidas bastante localizadas que
estimulem os automobilistas e peões a cumprirem as regras
de segurança locais, de forma a reduzir a sua exposição ao
risco de um sinistro.
As Autoridades locais são a força viva da sociedade que deve ter uma voz bem audível no planeamento e aplicação de medidas de segurança rodoviária. De resto,
ao estar mais perto das populações têm a capacidade de
perceber melhor as necessidades de correcção das vias e
dos problemas de sinalização que cada rua apresenta para
uma maior segurança de peões, ciclistas e condutores.
Campanhas localizadas próximas do ensino geral,
para crianças e adolescentes constituem um importante acto
preventivo e de educação geral, incluindo o apoio a dificuldades sentidas pelos idosos, pois os reformados apesar de
que já trabalharam bastante para a construção nacional, mas
infelizmente são muito esquecidos!!
Mais uma vez se alerta para a indispensável necessidade activa e participativa nesta matéria dos transportes escolares e idosos, meios educativos para a melhoria da segurança rodoviária, contando-se com os valores profissionais de investimentos alocados para aplicativos
de acção social e desenvolvimento das comunidades locais,
relacionados aos médios e grandes projectos nos distritos e nas províncias.
Temos ÓPTIMOS e potenciados investidores em
Todas as Províncias, mas pouco ou nada se notabiliza
de melhorias neste domínio!
Não nos façamos de esquecidos, temos sofrido
muitos e pesados impactos, por exagerada distracção,
importa considerarmos Hoje e Sempre, que a prevenção
pela mobilidade em segurança começa ao pé da nossa
porta!
...Podemos gerar Facilidades,..ao dispor.
Grato & Atentamente!■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Colaboradores da Puma capacitados em matéria de
Maputo (O Autarca) – A emsegurança rodoviária
presa Puma Energy realizou, recente-

Ímpar celebra uma década de
campanha de segurança rodoviária
Maputo (O Autarca) – Ao fim de uma década de realização anual de
campanhas de segurança rodoviária, promovidas pela Seguradora Ímpar, cerca de
20 mil estudantes e professores de Maputo e Xai-Xai, assim como jovens atletas
que participam em todo o país no torneio mini-basquetebol Millennium bim, foram beneficiados com educação sobre os aspectos mais significativos do comportamento humano na via pública, como forma de contribuir para a redução de acidentes, particularmente atropelamentos à entrada e saída das escolas. A Seguradora sente-se orgulhosa e considera que os resultados das campanhas podem ser
considerados um sucesso, A 10ª Edição da Campanha decorreu sob o lema “Dê
preferência à vida. Respeite o peão, você também é peão!”.■

mente, uma campanha interna e externa sobre a segurança rodoviária como
forma de sensibilizar os trabalhadores
da empresa sobre as consequências que
advém dos acidentes rodoviários.
A campanha visava a partilha
da informação visando contribuir para
a redução dos acidentes de viação no
país.
Para Ivanilson Machado, Director Geral da Puma Energy Moçambique, ‘’a campanha é importante para
a Puma e para quem trabalha com a
empresa visto que todos nós temos um
papel fundamental a desempenhar, o
nosso objectivo é partilhar informação
e ensinar quem não sabe. Se cada um
fizer a sua parte evitaremos os acidentes’’ afirmou o Gestor, realçando a
responsabilidade de cada cidadão no
combate a sinistralidade rodoviária.
Salientar que, os meses de Outubro, Novembro e Dezembro, são
considerados muito críticos pois devido as festividades, têm se registado um
aumento de casos de acidente de viação, configurando-se como importante
o reforço das campanhas de sensibilização sobre a segurança rodoviária.
Os últimos dados estatísticos
dão conta que, o crescimento acelerado
do parque automóvel no país, pode estar a influenciar para um elevado número de acidentes de viação. A velocidade excessiva, má travessia dos peões, condução sobre efeito do álcool, e
deficiências mecânicas nas viaturas são
os outros factores que têm estado a
contribuir para o luto nas famílias moçambicanas.■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 17/10/19, Edição nº 3783 – Página 05/07

Correspondênci@ Electrónic@
Por: Alberto José

Afonso Almeida Brandão: Uma Referência Como
Biógrafo e Crítico de Arte
Eu acho que o papel do crítico de arte, desde que
seja isento e competente para analisar as obras de um artista, é muito importante para que a sua obra seja olhada com
mais rigor artístico contribuindo dessa forma para uma melhor qualidade e valorização dos seus trabalhos. O artista
(neste caso pintor) exerce o seu trabalho duma forma espontânea, pois o exercício da Arte é isso mesmo, numa inspiração repentina e por vezes impetuosa, sem olhar a regras
que lhe possam toldar o caminho para a realização da obra
que tem em vista, livre na utilização dos materiais e na forma como concretiza o seu trabalho, quebrando assim, e em
algumas ocasiões, noções de estética que deveriam ser talvez mais bem elaboradas, analisadas com maior rigor, mais
regradas, enfim, mais controladas.
Mas o artista é mesmo assim (e falo por mim), livre
e espontâneo, projectando na tela tudo o que lhe vai na alma e o quer transmitir. O crítico lá está para analisar esse
trabalho mais friamente, mais distante, com um maior rigor
estético, utilizando a sua experiência, os seus conhecimentos técnicos na matéria, a sua sensibilidade, formulando argumentos válidos sobre técnicas de pintura, enfim, tudo isto para atingir um fim: um equilíbrio perfeito entre a mensagem e a qualidade pictóricas do artista.
Daí, o sentir-me verdadeiramente privilegiado e estar muito grato por ser constantemente alvo das suas palavras, porque sei que são ditas (e escritas) por alguém com
grande mérito e conhecimentos na matéria, alguém que
sente a obra do artista na sua mais pura génese, alguém que
impulsiona, promove e apoia muitos artistas desconhecidos
ou mesmo esquecidos por esse País fora, e que, conhecendo
bem de perto os meus trabalhos, os analisa com rigor e verdade, pois, como diz, e muito bem, já acompanha o seu desenvolvimento há perto de 3 décadas. Refiro-me, natural-

mente, ao Crítico de Arte e Jornalista, Afonso Almeida
Brandão, a quem não posso deixar de agradecer desde já.
Sendo ele um apreciador crítico dos meus trabalhos e ao
mesmo tempo meu fã, como diz, isso só me trás uma maior
responsabilidade, por me obrigar a manter e até a melhorar
constantemente esta caminhada já longa, em prol da Arte
Figurativa em Portugal, tão mal estimada e esquecida por
muitos que a deveriam acarinhar.■ (Agosto de 2019)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

18 de Outubro de 1928 … Fany Pfumo
António Mariva Pfumo, mais conhecido por Fany
Mpfumo foi um cantor moçambicano de marrabenta.
Começou a cantar aos 7 anos de idade e, em 1947,
com apenas 18 anos, deixou Lourenço Marques, com destino à vizinha África do Sul, onde mercê do seu talento, cedo
granjeou simpatia e projecção no mundo da música.
Trabalhou com figuras de relevo no panorama artístico sul-africano, a exemplo de Miriam Makeba, Black
Mambazo e Spokes Machiana.
Grava na África do Sul, ao lado de Jafete, Alberto
Langa e Francisco Mahecuani, o memorável trecho “Moda
Xikavalo”, um número original de marrabenta que durante
largos anos foi usado como indicativo radiofónico de transição do tempo de antena em Ronga para a emissão em
Changane da “Hora Nativa”, posteriormente designada de
“Voz de Moçambique, emissão que, transmitida dos estúdios do Rádio Clube de Moçambique, era coordenada e dirigida pelos Serviços de Acção Psico-Social do Governo da
Província de Moçambique.
“Dark City Sisters” é o nome de um agrupamento
que fundou na África do Sul e, com ele, ainda residindo naquele país vizinho, realizou alguns espectáculos na então
Lourenço Marques.
Autor de verdadeiros hinos da música ligeira moçambicana, Fany Mpfumo, regressou definitivamente ao

Bancos apoiam reconstrução do
HCB com 34.5 miliões de Meticais
Beira (O Autarca) – 14 bancos filiados na
Associação Moçambicana
de Bancos (AMB) acabam
de contribuir com um donativo total de 34,5 milhões de Meticais, para a
reabilitação de secções importantes do Hospital Central da Beira que foram

drasticamente
afectadas
pelo ciclone tropical Idai.
Segundo apurou O
Autarca, a reconstrução abrange áreas como o Banco de Sangue e Imagiologia, a Psiquiatria, o Centro
Ortopédico, a Direcção e o
Banco de Socorro/ Ginecologia.■ (Redacção)

país em 1973, com 45 anos de idade.
Em reconhecimento pela sua grande obra foi homenageado em 1986, por ocasião dos seus 20 anos de trabalho
de criação, valorização e divulgação da música moçambicana. Em 1999 foi editado a título póstumo o seu primeiro
CD numa co-produção Rádio Moçambique/Vidisco, com o
titulo “Nyoxanini”, composto por 18 temas.
A Rádio Moçambique teve um importante papel na
divulgação da sua música e também nas acções de natureza
social de apoio ao artista. Foi assim que após o seu desaparecimento físico a RM, em parceria com outras instituições,
ofereceu uma bolsa de estudo a uma das filhas de Fany Mpfumo, bem como remodelou a residência onde viviam alguns dos familiares do malogrado artista.
Se fosse vivo (faleceu a 3 de Novembro de 1987)
Fany completaria hoje os seus 91 anos de idade.■
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